PODKARPACKI OŚRODEK
SZKOLENIOWO-DORADCZY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Podkarpacki Ośrodek SzkoleniowoDoradczy Sp. z o.o.

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością średnie przedsiębiorstwo

NIP

8133482752

REGON

180180672

Dane adresowe
Rejtana 53/35-326 Rzeszów
województwo: podkarpackie, powiat: Rzeszów

Dane kontaktowe
Email

biuro@posd.pl

Telefon

17 85 00 678

Strona internetowa

www.posd.pl

Fax

17 85 00 677

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych

Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. istniej na rynku od 2006 roku. Przez ten czas
zrealizowane zostało wiele różnotematycznych szkoleń i konferencji.Posiadamy wiele referencji
zarówno od ﬁrm państwowych jak i prywatnych, jak również pozytywne opinie od klientów
indywidualnych.
Oferujemy również organizację szkoleń na zamówienie, które przygotowane będą ściśle według
Państwa wskazówek i życzeń. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania programu
szkoleniowego do indywidualnych potrzeb i doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia.
Szkolenia prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie. Prezentowany materiał szkoleniowy
zawiera kwintesencję wiedzy popartej doświadczeniem, co daje uczestnikom solidne podstawy do
dalszego doskonalenia w danym zakresie.
Wszystkie kursy mogą zostać wzbogacone o zagadnienia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
oraz o zajęcia z doradztwa zawodowego i motywacyjnego.
O wysokiej jakości naszych usług szkoleniowych świadczy Certyﬁkat Jakości ISO PN-EN ISO
9001:2009 : PN-ISO/IEC 27001:2014-12.
Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych, handlowych, księgowych, ﬁnansowych, graﬁcznych i
informatycznych lista prowadzonych przez nas szkoleń przedstawiamy poniżej:
Pakiet biurowy Office
MS Word (wszystkie poziomy)
MS Excel ( wszystkie poziomy)
Praktyczne zastosowanie MS Excel w biznesie
Analiza danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych z elementami VBA w środowisku
MS Excel
OpenOffice
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook-wszyskie poziomy
Obsługa komputera poziom podstawowy
Tworzenie prezentacji w programie MS PowerPoint
Internet i poczta elektroniczna Outlook
Grafika komputerowa
Profesjonalne projektowanie graficzne w Adobe Photoshop
CorelDraw
Corel Photo-Paint
Tworzenie stron www
Adobe Flash
Adobe Illustrato
Tworzenie i obsługa sklepu internetowego
Akademia Linuxa
Administracja systemem Debian GNU/Linux - podstawy część 1,część 2, część 3
Autoryzowanie Microsoft
Informatyczne
System Windows, Internet
MS Projct w zarządzaniu projektami
Podstawy programowania w PHP
Zaawansowane programowanie w PHP

Podstawy programowania w język Java
Biznesowe
Profesjonalna obsługa klienta
Akademia menadżera
Nowoczesne techniki sprzedaży
Reklamacja- aspekty prawne i psychologiczne
MOTYWACJA- czyli jak zwiększyć wydajność swoją i pracowników
Prawo Zamówień publicznych
Ochrona danych osobowych
ABC przedsiębiorczości
Jak rozpocząć swoją działalność gospodarczą
Księgowe, finansowe
Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP OPTIMA ( poziom podstawowy)
Prowadzenie księgowości w systemie ComarchERP OPTIMA (poziom zaawansowany)
Kadry i płace - obsługa programu kadrowego i programu Płatnik
Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów płatnik, symfonia, optima
Pracownik sekretariatu ze znajomością kadr i obsługą komputera
Prowadzenie księgowości w programie Enova
Kadry i płace w systemie Enova
Podatek VAT
Fakturzysta z obsługą programów komputerowych
Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu
Specjalista ds. zrządzania projektami
Kodeks pracy
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy pedagogiczne dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia
Tablica interaktywna – zalety korzystania z nowoczesnych technologii w szkołach
Inne szkolenia
Obsługa kas fiskalnych
Kurs podstawowy z zakresu BHP
Pierwsza pomoc
Na zamówienie
Dzięki bogatej bazie trenerów możemy zorganizować szkolenie pod Państwa oczekiwania.
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.zrealizował również projekt szkoleniowy
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. Projekt „Zarządzanie relacjami pracowników ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o z klientami" realizowany w
ramach Priorytetu nr VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania nr 8.1 Rozwój pracownikó i
przedsiębiorców w regionie Poddziałania nr 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwaliﬁkacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw .
2. Projekt „Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu" realizowany w ramach Priorytetu nr VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich, Działania nr 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania nr 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

3. Projekt „Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim" realizowany w ramach
Priorytetu nr VII , Działania nr 7.1 Poddziałania nr 7.12 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
PCPR_w_Bochni.pdf ZETO-Rzeszow.pdf EXACTO-Rzeszow.pdf IT_AGENCY_SERVAG-Katowice.pdf
KRUS-RZESZÓW.pdf

Inne informacje
1. WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)
Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie Podkarpackiego Ośrodka SzkoleniowoDoradczego
Sp.
z
o.o.
do
Rejestru
Instytucji
Szkoleniowych
pod
numerem
ewidencyjnym 2.18/00075/2018:
2. WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Zaświadczenie Urzędu Miasta Rzeszowa o wpisie Podkarpacki Ośrodek SzkoleniowoDoradczy Sp. z o.o. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem ED4320/1/p/07
3. CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

